
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1989 

Marianne van Papeveld-Hörst 

januari 

1 Het aantal inwoners is in 1988 teruggelopen met 
547. Vlaardingen heeft thans 74.483 inwoners. 
De wijkdienst van de politie is weer op volle sterkte. De 
nieuwe wijkagent A.M. Lamont zal dienst doen in de 
West- en Zuidwijk. L.A. Buijnsters gaat naar het Cen
trum en de Indische Buurt. De bezetting van de andere 
wijken blijft onveranderd. De leiding van het team is in 
handen van L. Sluijter. 

2 Nieuwjaarsreceptie in het stadhuis. Tijdens de 
receptie vertoning van de stomme film uit rond 1950 
'Vlaardingen een groeiende Stad'. De rolprent is 
onlangs voorzien van commentaar. 

2-31 In de kas aan de Hofsingel houdt de plant
soenendienst een bomententoonstelling. 

4 De amateur-toneelverenigingen krijgen in het 
komende seizoen 5 weekeinden de beschikking over de 
Harmoniezaal. 

5 De tekstschrijver Dick Borst en oud stads
gehoorzaal-directeur Walter van Ginniken nemen het 

Wijkdienst politie op volle sterkte 1 januari 
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initiatief voor een theaterspektakel in 1990 met als 
onderwerp "Vlaardingen in vredes- en oorlogstijd". Zij 
zoeken hiervoor 100 - 150 medewerkers. 

Een volkstuin in Vlaardingen is een gewild bezit. In 
totaal zijn er zes volkstuincomplexen met 501 tuinen. 
Een opmerkelijk gegeven is dat naast Den Haag alleen 
Vlaardingen een wachtiijst heeft. Hierop staan 67 
personen. 

6 Het inleveren van klein chemisch afVal bij het 
depot van de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmet-
tingsdienst begint op gang te komen. Om de bewust
wording onder de burgers aan te wakkeren komt de 
reinigingsdienst desgewenst het afval aan huis 
ophalen. 

7 Overleden op 107-jarige leeftijd de oudste 
inwoonster van Vlaardingen Klazina van Witzenburg-
Langendoen. 

8 Het Vlaardingse ijsdanspaar Joanne en Eerde 
van Leeuwen behalen in Geleen de nationale titel 
ijsdansen in de Inter Goudklasse. 

9 Naar aanleiding van het aanbieden van een 
petitie met 527 handtekeningen van centrumbewoners 
tegen de sloopplannen van het Weeshuis zegt 
wethouder Goudriaan toe de plannen te herover
wegen. 

10 De Diakonie van de Hervormde Gemeente, het 
Diakonaat Gereformeerde Kerk en de werkgroep 
'Draagt Elkanders Lasten?' hebben in de afgelopen 
maanden gesprekken gevoerd met de drie grote 
politieke fracties over de manier waarop de gemeente 
in kan spelen op de 'nieuwe armoede'. De werkgroep 
en de diakonaten willen komen tot oprichting van een 
speciaal fonds en vrijstelling van sommige belastingen 
voor deze groep. 

De nieuwbouw van de Christelijke Basisschool het 
Visnet aan de Stationsstraat officieel geopend. Het 
Visnet, tot 1979 de Prinses Julianaschool, begon in 
1914 haar bestaan in dezelfde straat. 

11 Ondanks protesten van 572 omwonenden blijft 
de meerderheid van de gemeenteraad bij het sloopbe-
sluit voor het Weeshuis. 

Overieden op 81-jarige leeftijd de longarts Frans de 
Stoppelaar. 

18 In de Stadsgehoorzaal viert de Nederlandse Ver
eniging van Huisvrouwen afd. Vlaardingen haar 35-
jarig bestaan met een concert van het Rotterdams 
Operette gezelschap o.l.v. Dick Borst. 

19 In zaal Middelhuyse informatie-avond over de 
gevolgen van de aanleg van rijksweg 19, georganiseerd 
door het Actiecomité Verontruste Bewoners tegen 
RW 19, Wijkvereniging De Hoevenbuurt en de 
Bewonersorganisatie Holy-Zuid. Ruim 100 aan
wezigen ondertekenen een protestbrief. 

De Heilige Geestkerk aan de Van Hogendorplaan valt 
onder de slopershamer. 

In het Vrouwenontmoetingscentrum Coerke start het 
project 'Opvang en Ontmoeting'. Het is bedoeld voor 
vrouwen boven de 50 zonder betaald werk die op zoek 
zijn naar alternatieve bezigheden buitenshuis. 

Uitreiking van het diploma Jeugd Rode Kruis EHBO-
A door burgemeester Van Lier aan 27 leerlingen van 
de openbare basisschool De Doorloper. 

21 Officieel in gebruik genomen De Halte een 
ontmoetingsruimte voor vluchtelingen aan de Callen-
burgstraat. 

23 Henk van der Waal draagt na 25 jaar zijn bedrijf 
over aan mede-eigenaar Roelof J. van Bruggen. Een 
faillissement is afgewend door de nieuwe eigenaar met 
medewerking van alle schuldeisers, die 40% van hun 
vorderingen hebben laten schieten. Het faillissement 
van Hotel Oranje in Noordwijk betekende voor Van 
der Waal met een vordering van 4 miljoen gulden de 
laatste grote klap. 

24 Ondanks tekortkomingen zal het Holybad slechts 
hier en daar moeten worden verbeterd. Het Kolpabad 
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daarentegen kan beter worden gesloopt. Dat is de con
clusie van de commissie Toekomstvisie Gemeentelijke 
Zwembaden in haar eindrapport. 

25 In het wijkcentrum 't Nieuwlant informatieavond 
over de uitvoering van het sloopbesluit van de 410 
semi-permanente woningen in de Babberspolder. 

De Franse multinational Campanile heeft ver
gevorderde plannen voor de bouw van een twee-
sterrenhotel aan de Burgemeester Heusdenlaan. 
Volgens de eerste schetsen krijgt het hotel ongeveer 
50 kamers. 

26 De gemeente, het recreatieschap Midden-
Delfland en enkele milieuorganisaties dagen minister 
Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) voor de rechter. 
In een kort geding eisen zij dat de verkorte procedure 
voor de aanleg van de Blankenburgtunnel wordt stop 
gezet. Op straffe van een dwangsom wordt geëist dat de 
noodzaak van de aanleg op de geplande plaats 
wordt bekeken. 

In de burgerzaal afscheidsreceptie van W. van Pek, 
hoofd van de sector kabinet, voorlichting en beheers
zaken van de gemeente. Hij wordt benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. 

31 De ondernemersvereniging De Haven Rond 
heeft plannen om Vlaggetjesdag te laten herleven. 
Gedacht wordt aan verschillende activiteiten rond de 
Oost- en Westhavenkade. 

Vanuit de Koningin Wilhelminahaven vertrekt het 
college van B en W voor een proefvaart met de 
mijnenjager Vlaardingen. Door de dichte mist moet het 
gezelschap met busjes teruggebracht worden. 

De toekomst van het pand van de Hollandse Pelmolen 
bv is somber. Het pand zal door een ftisie eind van dit 
jaar waarschijnlijk leeg komen te staan. 

februari 

1 De gemeenteraad besluit het landgoed Hoogstad 

van wijlen dokter Cornells Moerman aan te kopen. Al 
op 9 maart 1987 werd een overeenkomst tussen C. 
Moerman en burgemeester Van Lier ondertekend. 
Tegelijkertijd werd vastgesteld dat de gemeente 
tenminste 25 jaar de bebouwing en aangrenzende 
erven in stand moet houden en verzorgen. Op het 
terrein van de volkstuinen mag worden gebouwd. De 
door 3 taxateurs vastgestelde prijs is 2,7 miljoen 
gulden. 

De stichting Vogel-OUeslachtoffèrs, beheerder van de 
eendenkooi Aalkeet-Buiten vraagt de gemeente om 
snelheidsbeperkende maatregelen op de Broekpolder
weg. Zij vrezen dat de rust rond het natuurgebied door 
openstelling van de brug over de Boonervliet wordt 
aangetast. 

Na vijftien jaar uitstel neemt de gemeenteraad een 
voorbereidingsbesluit tot aanleg van een woonwagen
kamp in Holy-Noord. 

2 De gemeente heeft ingeschreven voor de Milieu-
prijs 1989. B en W rekenen op de prijs als erkenning 
van de positieve ontwikkelingen die in gang gezet 
zijn. 

Tegenstanders van de Blankenburgtunnel verliezen het 
kort geding. Volgens mr. Wijnholt, president van de 
Haagse rechtbank mag minister Smit-Kroes van Ver
keer en Waterstaat doorgaan met de snelle procedure 
voor de bouw van de turmel. 

Met het hijsen van een immens grote dobber opent 
wethouder J. Madem het nieuwe onderkomen van het 
hengelsportcentrum Wout van Leeuwen in het voor
malig pakhuis van fa. Kikkert aan de Oosthavenkade. 

4 Carnaval 1989. Prins Pieter I neemt de stads
sleutel over van burgemeester Van Lier. Vlaardingen is 
voor drie dagen weer "Het Buizengat". Uitgeroepen 
tot het Zwarte Schaap wordt de failliete werf 
Vlaardingen Oost Bedrijven. Het Witte Schaap wordt 
toegekend aan Omroep Vlaardingen. 

7 Ook de Vereniging van Vrienden van het 
Visserijmuseum willen Vlaggetjesdag laten herleven. 
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25 jaar na de laatste Vlaggetjesdag komt in het 
museum een tentoonstelling onder het motto 'Ziet vlag 
en wimpel zwieren'. 

Steeds meer ouderen maken gebruik van de maaltijd
service. Om de warme maaltijden te kunnen blijven 
verzorgen vraagt de Stichting Raad voor het Ouderen
werk vrijwilligers hiervoor. 

8 Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt 
bekend dat het politiekorps in 1992 uitgebreid mag 
worden met 18 manschappen. Het korps komt dan op 
175 mensen. Verwacht wordt dat de uitbreiding ten 
goede zal komen aan de surveillancedienst. 

IO De dierenambulance Vlaardingen bestaat 2 jaar. 
Vrijwilligers rukten 3.180 keer uit voor zieke of 
geblesseerde dieren. 

12 Helen van der Meer van de Flardingha Ruiters 
wordt met haar pony eerste tijdens dressuurwed-
strijden in Lisse. 

13 De Culturele Raad besluit tot instelling van een 
Vlaardingse Cultuurprijs. Verenigingen, instellingen en 
personen die op cultureel gebied een opmerkelijke pre
statie hebben geleverd krijgen 't Akerboompje 
uitgereikt. 

14 De kaden van de Koningin Wilhelminahaven 
staan een halve meter onder water. Veel-bedrijven en 
auto's kampen met wateroverlast. Een groot deel van 
het havengebied is door de politie afgesloten voor het 
verkeer. Er worden nog hogere waterstanden ver
wacht. 

15 De Tweede Kamer geeft minister Smit-Kroes 
van Verkeer en Waterstaat toestemming tot de aanleg 
van rijksweg 19. 

Wegens grote onzekerheid over de toekomst en om de 
vraag naar een permanente huisvesting kracht bij te 
zetten, brengen 'vaste bezoekers' van speelzaal Olleke 
Bolleke uit het Weeshuis, een protestbezoek aan 
burgemeester Van Lier. 

17 De muurschildering 'De val van Icarus' van de 
kunstenaar Leen Droppert op het pand van de vroegere 
bakkerij aan de Westhavenkade/hoek Korte Hoog
straat wordt in verband met verbouwing van het 
pand verwijderd. 

De standpunten van de Vlaardingse politiek over de 
bebouwing van de Broekpolder verschuiven. Het 
CDA sluit woningbouw na 1990 niet langer uit; de 
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W D houdt vooralsnog vast aan een groene Broek
polder; de PvdA sluit niet uit dat bij het maken van een 
nieuw verkiezingsprogramma men nog tot andere con
clusies kan komen; alleen de SP is tegen bebouwing. 
Dit naar aanleiding van een nota door stedebouw
kundig bureau Kuiper Compagnons, waarin staat dat 
3.300 huizen moeten worden gebouwd om in 1996 op 
76.000 inwoners uit te komen. 

18 De huisarts N. Warmolts viert zijn 40-jarig 
artsjubileum. Tegelijkertijd neemt hij afscheid van zijn 
patiënten. De praktijk wordt overgenomen door de 
huisarts A. Weij. 

23-25 In de Stadsgehoorzaal/Harmonie manifes
tatie Kunst door Amateurs. Medewerking verlenen 
o.a. het Vlaardings Vissersvrouwenkoor, spelgroep 
Argus, het Dubbelmannenkwartet, volksdansgroep 
Vlavloc, Sursum Corda, Avalance en de teken- en 
schilderclub Centaur. 

25 In een vlugschrift wijst de SP op de dreigende 
gevaren die de op- en overslag van chemicaliën bij de 
Nieuwe Matex met zich mee brengt. Zij roept 
Oostwijkbewoners op om massaal tijdens de behande
ling van de havenverordening op de raadsvergadering 
te verschijnen. 

27 Overleden op 82-jarige leeftijd oud-wethouder 
Marinus Hendrik Weststrate, wethouder voor de ARP 
van 1954 tot 1966. 

28 Leerlingen van Het Visnet (voorheen Prinses 
Julianaschool) nemen afscheid van het schoolhoofd 
A.J. van Veelen. 

maart 

1 De gemeenteraad neemt de nieuwe havenver
ordening aan met als gevolg dat de Nieuwe Matex 
chemicaliën mag op- en overslaan. Een poging van de 
SP om dit te voorkomen is door de gemeenteraad 
verworpen. 

Neeltje Stein-Oprel viert in Vaartland haar 104de 
verjaardag. 

3 In de Stadsgehoorzaal buitengewone voorstelling 
onder het motto 'Spattacolo Straordinario', georgani
seerd door o.a. Annette Braad en Kees Lesuis. Voor 
het eerst in de historie van dit theater speelt het gebouw 
zelf de hoofdrol in een speciaal 'op lijf geschreven 
scenario. 

7 De nog jonge Algemene Patiëntenvereniging 
Vlaardingen houdt voortaan elke dag telefonisch 
spreekuur. De A P W stelt zich ten doel de positie van 
patiënten (consumenten) te verbeteren en hun mondig
heid te vergroten. 

Winnende foto Roel Dijkstra. 11 maart 
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De voetbalverenigingen Satelliet en De HoUandiaan 
zijn het eens over een fusie. De twee verenigingen gaan 
samen verder op het Satelliet-complex onder de naam 
HSC (HoUandiaan Satelliet Combinatie). 

11 Persfotograaf Roel Dijkstra wint de tweede prijs 
in de categorie nieuwsseries van de Zilveren Camera 
met een foto van de schippersrellen rond Granaria. 

13 Geuzenherdenking. Plechtigheid bij het Stilte
centrum en de geuzengraven op de begraafplaats 
Emaus. In de Grote Kerk uitreiking van de Geuzen
penning aan H.A.A. Regeling, voorzitter van de Stich
ting Februari 1941 door minister Jan de Koning. 

Vlaggen aan de Anthony Knottenbeltsingel ter ge
legenheid van de afsluiting voor doorgaand verkeer. 

14 Opgericht de Volkstuinvereniging Dokter 
Moerman. De vereniging is in leven geroepen uit angst 
voor de gemeentelijke bouwplannen op het Moerman
terrein. 

Geuzenherdenking. 13 maart 

16 Aan de Holyweg zijn de eerste trekkende padden 
en kikkers waargenomen. Dit is vier weken eerder dan 
andere jaren. De komende vier weken wordt het ver
keer omgeleid. 

17 De Vereniging voor Administratieve Dienstver
lening VAD, de wijkverenigingen Vettenoordsepolder, 
Oostwijk en Holy-Noord stellen zich teweer tegen het 
Stedelijk Instituut voor Samenlevingsopbouw dat na 
het opbouwwerk ook het buurthuiswerk centraal wil 
organiseren. Zij vrezen dat door een SISO met grote 
bevoegdheden het sociaal cultureel werk en het 
opbouwwerk ten dode is opgeschreven. 

Boekhuis Den Draak viert zijn 65-jarig bestaan. Op 
uitnodiging van het boekenhuis leest schrijver Simon 
Vinkenoog in de Harmonie voor uit eigen werk. 

18 Uitreiking van de eerste sleutels aan 6 nieuwe 
bewoners van de uitbreiding van 34 aanleunwoningen 
van het bejaardencentrum Uitzicht. 

23 Omdat de werkloosheid onder Surinamers, 
Marokkanen en Turken in Vlaardingen nog steeds toe
neemt organiseert de Turkse jongerenbeweging in 
samenwerking met buurthuis De Haven een manifes
tatie in het Labyrinth. Jonge werkelozen worden 
gewezen op hun mogelijkheden. 

De aankoop van woningen aan de Weteringstraat is 
door de gemeente onmiddellijk stopgezet. De aankoop 
en sloop van de woningen was begroot op 5 miljoen 
gulden. Er wordt nu over gesproken dat de aankoop 7 
tot 9 miljoen gulden gaat kosten. 

Op het landgoed Hoogstad is een 'ooievaarsnest' aan
gebracht. Op deze manier hoopt Vlaardingen weer 
broedende vogels binnen de grenzen te krijgen. Sinds 
1929 zijn in de stad geen broedende ooievaars meer 
gezien. 

24 Verschenen het fotoboek 'Vlaardingen in 
Panorama' met 74 foto's van fotograaf Han Dijkstra en 
begeleidende tekst van stadsarchivist M.A. Struijs. Uit 
onvrede over het eindresultaat komt de gemeente de 
toezegging om 200 exemplaren van het boek af te 
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nemen niet na. Het boek is voor de gemeente 
onaanvaardbaar als relatiegeschenk. 

28 Gestart het meldpunt voor klachten over dis
criminatie. Wie op grond van ras, geloof, handicap of 
sexe ongelijk behandeld is kan een klacht indienen bij 
het meldpunt dat is ondergebracht bij het SISO. 

29 De afgelopen 'Jeugdstad' afgesloten met een 
batig saldo van 16.000 gulden. Het bedrag wordt 
teruggestort in de gemeentekas. De stichting Vakantie
besteding i.o. hoopt dat dit de discussie over het voort
bestaan van het evenement positief beïnvloed. 

De Vlaardingse woningbouw van de laatste drie jaar 

Afscheid mevrouw A Baan 3 april 

laat aan leefbaarheid en woonomgeving te wensen 
over. Ook wordt geconstateerd dat verschillende 
ruimten in de nieuwbouw steeds kleiner worden of zelfs 
ontbreken. Dit blijkt uit het jaarverslag 1988 van de 
Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw. 

30 In een nota op het rapport Bijstelling Structuur
plan Vlaardingen van het stedebouwkundig advies
bureau Kuiper Compagnons, stellen ambtenaren van 
de afdeling stadsontwikkeling voor om flats te slopen. 
Dit i.v.m. de steeds groeiende belangstelling voor 
eengezinswoningen. De afdeling Economische Zaken 
wil meer kantoorgebouwen om de werkloosheid onder 
vrouwen terug te dringen. 

Wethouder J. Madem opent het uitvaartcentrum G. 
Waaijers aan de Olmendreef. 

april 

3 Mevr. A. Baan, adjunct-directrice van het Holy-
Ziekenhuis neemt afscheid. Zij maakt gebruik van 
de VUT. 

4 Het verkeerscirculatieplan VCP heeft het 
afgelopen jaar opnieuw gezorgd voor minder verkeers
slachtoffers. De daling (8) is minder fors dan het jaar 
ervoor (42). Toch hoopt Vlaardingen op 40.000 
gulden van de 'Actie 25 procent'. 

De Historische Vereniging Vlaardingen zal worden 
betrokken bij het vooroverleg over het bestemmings
plan. Dat staat in een ontwerp-antwoordbrief van het 
college van B en W aan de vereniging. 

5 Boomplantdag. 300 scholieren van 13 scholen 
planten bomen in de Babberpolder, de Vettenoordse-
polder en de Westwijk. 

6 Vlaardingse bedrijven gaan zorgvuldig om met 
afgewerkte stoffen. Dat blijkt uit een tussenrapport van 
gemeentewerken na controle van garagebedrijven en 
drukkerijen op naleving van Wet Chemische Afval
stoffen. 
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8 In het wijkcentrum Nieuwlant bijeenkomst onder 
het motto 'De arme kant van Vlaardingen'. Geringe 
opkomst. Conclusie van aanwezigen: net als in de 
crisisjaren komen mensen er niet graag voor uit dat zij 
zonder geld zitten. De hulpverlening aan de minima is 
niet eenvoudig. 

10 Presentatie meerjarenbegroting 1990-1993. De 
begroting vertoont voor alle jaren een miljoenentekort. 
In 1993 is dat tekort opgelopen tot 5,8 miljoen gulden. 
Oorzaken: stijgende kapitaallasten en een korting van 
700.000 gulden op de uitkering uit het gemeentefonds. 
Het beleid dat gemeentelijke belastingen en tarieven 
niet mogen worden verhoogd komt hiermee in de knel. 
Ook verdere inkrimping van gemeentepersoneel is 
onvermijdelijk. 

Uit het overzicht van het eerste half jaar HALT-
bemiddeling blijkt dat 49 jongens alternatief gestraft 
zijn voor hun daden. Slechts één van hen hield zich niet 
aan de afspraken en werd alsnog teruggestuurd naar de 
politie. Het waren vooral scholieren tussen 11 en 19 
jaar die voor hun baldadigheden herstel- en schoon-
maakwerk moesten verrichten. 

11 Milieuwethouder B. Goudriaan wil minister 
Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat ertoe bewegen 
langs rijkswegen productiebossen te planten. 

12 Vlaardingen heeft behoefte aan een eigen theater. 
Tot deze conclusie komt het rapport vart het Centrum 
voor Advies en Research Cenario. Het laat echter in 
het midden hoe groot dat theater moet zijn. Evenmin is 
duidelijk of de Stadsgehoorzaal en de Harmonie 
voldoen. 

In de burgerzaal van het stadhuis eerste informatieve 
bijeenkomst van de gemeenteraad over de toekomst 
van de stad. 

Eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van het 
opslagterrein van Gemeentewerken aan de Burge
meester Heusdenslaan. De nieuwbouw omvat een 
opslagloods, garage en een verzamelgebouw met o.a. 
kantoren, werkplaatsen en magazijn. 

14 De EVAG verhuist naar de nieuwe showroom 
aan de Van Beethovensingel 138. 

15 De showbrassband Thalita viert haar 25-jarig 
jubileum met een receptie in het verenigingsgebouw 
aan de Surinamesingel. 

16 Het echtpaar A. Huizer - W.C. Hoogenboom 65 
jaar getrouwd. 

19 De drie zeer verwaarloosde schuilkelders aan de 
Wagnerstraat, Fransenstraat en de Westlandseweg 
worden gesloopt. De vierde kelder aan de Willem de 
Zwijgeriaan biedt onderdak aan de vereniging van 
modelspoorbouwers die het Weeshuis moeten ver
laten. 

Eerste paal geslagen voor de nieuwe kerk van de 
Heilige Geest parochie aan de Van Hogendorplaan. 

20 Het aantal misdrijven is het tweede halfjaar van 
het vorig jaar fors gestegen. Het aantal inbraken steeg 
tot 1.469 tegen 1.129 in 1987. Slechts 13,4 procent 
werd hiervan opgelost tegen 22,5 procent het jaar 
ervoor. 290 keer rukte de politie uit voor loos 
inbraakalarm. 

Remi Poppe door de Socialistiese Partij aangewezen 
als lijsttrekker voor de verkiezingen voor het Europese 
Parlement. Het is de eerste keer dat de SP aan deze 
verkiezingen deelneemt. Verkiezingsmotto: Zeg nee 
tegen deze EG. 

21 -22-25 De staf van het medisch kinderdagverblijf 
De Bolderkar is bij het stellen van diagnoses van 
seksuele kindermishandeling niet zorgvuldig genoeg 
geweest. Tot deze conclusie komt de inspecteur voor 
de volksgezondheid. Ouders van uit huis geplaatste 
kinderen eisen schadevergoeding. Geen van de ouders 
heeft zijn kind van het dagverblijf gehaald na ver
schijnen van het rapport. 

24 Werkloosheidscijfers Gewestelijk Arbeids
bureau. In Vlaardingen is de werkloosheid in maart 
afgenomen met 124 personen, het aantal langdurig 
werklozen neemt nog steeds af. Deze groep vormt 
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48,5% van het totale bestand van werklozen in de 
regio. 

25 Ir. W. Mak, scheikundeleraar van de scholen
gemeenschap Groen van Prinsterer wil in de Broek
polder een vlinderkwekerij beginnen. Op deze manier 
hoopt de leraar veel verdwenen vlindersoorten 
opnieuw te introduceren. 

26 Door het teruglopende leerlingenaantal en de 
hevige concurrentie overweegt de protestants-christe-
lijke scholengemeenschap Westland-Zuid haar 
gebouwen te verkopen en een nieuwe school in Maas
sluis te beginnen. Ook wordt gedacht aan een ftisie met 
de scholengemeenschap Groen van Prinsterer. 

29 De 43ste havenloop met ruim 500 deelnemers 
gewonnen door Michel de Maat in een tijd van 23 
minuten en 5 seconden. 

Ter gelegenheid van Koninginnedag geeft de NS toe
stemming om voor het eerst sinds 40 jaar een stoom
trein te laten rijden op het baanvak Rotterdam CS -
Hoek van Holland. 

mei 

1 Ch. Roest aangesteld als reinigingsinspecteur 
van de gemeente. Zijn voornaamste taak is het 
terugdringen van het te vroeg buiten zetten van het 
huisvuil en het geven van voorlichting. 

In het Delta-hotel officiële opening van de Milieu 
Alarmlijn van de Socialistiese Partij. 

2 De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs en 
de Stichting Katholiek Onderwijs willen enkele 
oecumenische scholen oprichten. Het samensmelten 
van scholen is volgens de besturen noodzakelijk om het 
voortbestaan van christelijk onderwijs in alle wijken 
te garanderen. 

5 Burgemeester Van Lier ontsteekt het floodlight 
dat voortaan de Grote Kerk op de Markt zal 
verlichten. 

Plan voor vlinderkwekerij in Broekpolder. 25 april 

De gerestaureerde Kroningslantaren bij het Centraal 
Station weer in gebruik genomen. 

9 De animo voor negentien herenhuizen voor 
250.000 gulden aan de Olmendreef is overweldigend. 
Tot nu toe zijn er 150 gegadigden. Door een adspirant-
koper is een kort geding aangespannen tegen de 
makelaar die zijn optie-overeenkomst niet na wil 
komen. 

In het stadhuis informatieavond over woningbouw
plannen van de gemeente. Gedacht wordt aan 
woningbouw rond De Loper, langs de Vlaardingse 
Vaart, de omgeving van het Buizengat, het gebied rond 
de Rotterdamseweg en het terrein van het voormalig 
recreatiegebouw van de Windmill aan de West-
landseweg. 

De surfplas-in-aanleg tussen Vlaardingen en Maas
sluis trekt door het aanhoudende mooie weer de 
eerste plankzeilers. 
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De veerdienst tussen Vlaardingen en Pemis bestaat 5 
jaar. In deze periode zijn door de veerboot De Kaag 
ruim een half miljoen mensen overgezet. 

10-11 Behandeling meerjarenbegroting 1990-1993. 
Felle kritiek van alle fracties ten opzichte van het tekort 
van 2,5 miljoen gulden. Het voorstel om een 'sluitende' 
begroting in november opnieuw te behandelen wordt 
door alle partijen positief ontvangen. 

12 Tijdens een informatieavond over het structuur
plan maakt wethouder B. Goudriaan bekend alle 
openbare gebouwen aan de Hoflaan binnen 8 jaar te 
willen verplaatsen. 

13 Langs de Vlaardingse Vaart zullen in de Holy-
wijk 550 woningen worden gebouwd. Het gaat hier 
grotendeels om eengezinskoophuizen. 

16 De Vlaardingse student Adrie Soeteman wil de 
Joodse Begraafplaats in ere herstellen. Hij beroept zich 
op een raadsbesluit van augustus 1938 waarin het 
onderhoud voor de gemeente komt. De Joodse Raad in 
Amsterdam juicht het initiatief toe. 

Eerste paal geslagen voor de nieuwe boerderij van 
veehouder W. van der Kooij aan de Broekpolderweg 
tussen Vlaardingen en Maassluis. Hij is de eerste 
agrariër die zijn boerderij verplaatst in verband met de 
reconstructie Midden-Delfland. 

Als eerste stad in Nederland beschikt Vlaardingen 
over een free-golf baan. Aan de Maassluissedijk kan 
het snel populair wordende golf-altematief op zes holes 
en een driving range worden gespeeld. 

De administrateur van het Grondbedrijf waarschuwt 
de gemeente dat de luxe van een onbebouwde 
Broekpolder binnen een paar jaar niet meer te betalen 
is. De polder kost de gemeente jaariijks 900.000 
gulden aan rente. Aan beperkte bebouwing is volgens 
de administrateur niet meer te ontkomen. 

18 Aan weerskanten van het Liesveldviaduct zijn 
fietsbewaarautomaten geplaatst. Voor 1 gulden kan 
men hier zijn fiets stallen. De eigenaar van de fietsen

stalling op het Veerplein tekent bezwaar aan tegen deze 
gang van zaken. 

Tussen september 1989 en september 1990 zal 
Vlaardingen elke maand een huis beschikbaar stellen 
voor de opvang van vluchtelingen. Zo denkt men te 
kunnen voldoen aan het verzoek van de minister van 
WVC om tot 1990 75 asielzoekers onderdak te 
bieden. Tot nu toe leven 37 vluchtelingen in 
Vlaardingen. 

19 Tijdens een plechtige herdenking op het Grote 
Visserijplein wordt het Vissersmonument officieel 
overgedragen aan de Historische Vereniging Vlaar
dingen. 

In het Visserijmuseum geopend de tentoonstelling 
'Ziet vlag en wimpel zwieren', aangeboden door de 
Süchting Vrienden van het Visserijmuseum. 

20 De winkeliersvereniging De Haven Rond organi
seert 'Vlaggetjesdag' rond de haven. 

De Flardingha Ruiters vieren hun 40-jarig bestaan met 
tal van aktiviteiten. Hoogtepunt is een demonstratie 
vierspan-rijden door de wereldkampioen IJsbrand 
van Chardon. 

23 Presentatie van het boek 'Het Buizengat Vlaar
dingen' door leden van de Historische Vereniging 
Vlaardingen aan het college van B en W. Het 
boekwerk is bedoeld als informatiebron voor diegenen 
die zich bezig gaan houden met de nieuwe bebouwing 
van het Buizengat. 

24 Bij het afdekken van giftige grond in de Broek
polder zijn enkele personeelsleden van Gemeente
werken onwel geworden. 

P.A. van der Kooij, eigenaar van het gelijknamig 
automobielbedrijf aan de Kethelweg, ontvangt uit 
handen van burgemeester Van Lier de Vlaardingse 
Ondernemersprijs. De daaraan verbonden geldprijs 
van 5.000 gulden wordt door de ondernemer ge
schonken aan het Zonnehuis. 
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Ondernemerspnjs voor PA van der Kooij 24 mei 

25 Gemeentewerken heeft 700 ton zwaar veront
reinigde grond van de Boterstraat naar de Broekpolder 
laten afvoeren. Door de dienst is geen bodemonder
zoek verricht, zelfs de milieudeskundige is niet geraad
pleegd. De stort is voorlopig stopgezet. 
Wethouder Goudriaan betreurt de gang van zaken 
ten zeerste. 

27 De showbrassband Thalita viert haar 25-jarig 
bestaan met een jubileumconcert in de Stadsgehoor
zaal met als speciale gast het Rotterdams Operette 
Gezelschap. 

29 De Vlaardingse bedrijven Bekker Reinigings
techniek en Van der Horst ontwerpen een demon-
stratie-huisvuilwagen. De wagen is beschilderd met 
een Hollands landschap en dient een milieuvriende
lijke indruk achter te laten. De vrachtwagen wordt 
gedemonstreerd in verschillende steden. 

30 Het ontwerp van Karin Daan uitgekozen voor 
kunsttoepassing bij het nieuwe politieburo. 

De gifgrond uit de Boterstraat blijft voorlopig in de 
Broekpolder. De AVR kan de partij van 700 ton met 
PAK's slechts in fasen verwerken. De grond wordt in 
de komende maanden in kleine hoeveelheden naar de 
AVR overgebracht. 

juni 

1 Op verzoek van de Stichting Vogel-Olieslacht-
oflFers heeft de Raad van State de bouwvergunning voor 
veehouder W. van der Kooij vemietigd. Onlangs is de 
eerste paal geslagen voor de nieuwe boerderij aan 
de Broekpolderweg. 

2 Het Kolpabad heeft in mei een recordaantal 
bezoekers ontvangen. 65.000 mensen brachten een 
bezoek aan het bad tegen 43.000 in 1988 en 
35.000 in 1987. 

De 54-jarige chef-gemeentekwekerij J. van der Velden 
neemt afscheid. Hij was 40 jaar werkzaam bij de 
gemeente. 

3 De afdeling Vlaardingen van het Rode Kruis 
viert haar 50-jarig bestaan met een Open Dag en 
presentatie van tal van aktiviteiten op het Liesveld. 

De voetbalvereniging HVO wint het Vlaardingse 
voetbalkampioenschap. 

4 NVC-horecatoemooi. Wirmaar wordt het voet
balelftal van de Sherrybar. Het batig saldo van 3.100 
gulden gaat naar de dierenambulance Vlaardingen. 

6 De gymnastiekvereniging Leonidas Dovido viert 
haar 105-jarig bestaan. 

De toekomst voor het Vlaardings Landjuweel is 
wegens gebrek aan financiële middelen nog steeds 
onzeker. De organiserende stichting is gesprekken aan
gegaan met de organisatie van het Haring- en Bierfeest 
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om de mogelijkheid te onderzoeken voor deelname aan 
de jaarlijkse markt in het kader van dit feest. 

7 Behalve glas kunnen Vlaardingers birmenkort 
ook batterijen kwijt in speciale bakken die in de 
glasbakken worden gebouwd. 

Officiële opening van de LOM-school De Opstap aan 
de Ambonlaan 101. Tevens viering van het 5-jarig 
bestaan. 

8 Na het twee avonden durende debat over de 
illegale stort van verontreinigde grond in de Broek
polder stellen de PvdA-wethouders A. Maarleveld en 
B. Goudriaan hun functies ter beschikking. Met 
uitzondering van de PvdA vinden alle politieke partijen 
dat de ernst van de aifaire een onderzoek door een 
enquête-commissie, zoals door de SP voorgesteld, 
rechtvaardigt. 

Voor het eerst in haar bestaan heeft de gemeentebi
bliotheek meer dan 1 miljoen boeken uitgeleend. Dat 
blijkt uit het jaarversbg 1988. 

13 'T Oudt Hollandsch Koflfiehuys aan de Hoog
straat onderscheiden met De Gouden Fles 1989, een 
onderscheiding ingesteld door Spa Monopole België. 
Dit jaar werden 600 Nederlandse horecabedrijven aan 
een onderzoek onderworpen. 

Om de bewustwording van de woonomgeving en het 
schoonhouden ervan gestalte te geven, organiseren de 
Barbara- en de Meidoomschool een gezamenlijke 
schoonmaakaktie rond de scholen en de wijk. 

14 Kees Sloot, eigenaar van de viswinkel aan de 
Billitonlaan, wint tijdens de nationale haringschoon-
maak-wedstrijden de tweede prijs. 

De afgetreden wethouders B. Goudriaan en A. 
Maarleveld blijven in functie totdat CDA en W D 
opvolgers gevonden hebben. De twee partijen mogen 
in de negen maanden tot de verkiezingen niet op steun 
van de PvdA rekenen, aldus een brief van de 
fractievoorzitter. 

15 Europese verkiezingen. Opkomst 42,8% tegen 
47,7% in 1984. In het stadhuis reageert het publiek 
positief op de aldaar geïnstalleerde stemautomaat. 

G.J. Starrenburg 60 jaar lid van Vlaardings mannen
koor Orpheus. 

16 Het plan om de huizen aan de Weteringstiaat, de 
Groeneweg en een deel van de Markgraaflaan te 
slopen is van de baan. De gemeenteraad heeft het plan 
ingetrokken. De riolering in het gebied moet alsnog 
worden verbeterd. De reeds aangekochte huizen 
moeten weer worden verkocht. 

Overeenstemming tussen het college van B en W en 
projectontwikkelaar Multi-Vastgoed over de moder
nisering van de binnenstad. 

Louis Gort 40 jaar in dienst bij bakkerij Wim Scholtes 
in de C allenburgstraat. 

20 Nu in de Tweede Kamer overeenstemming is 
bereikt over de bouw van een stormvloedkering in de 
Nieuwe Waterweg kan Vlaardingen doorgaan met de 
aanleg van de zuidelijke randweg. Rond de haven heeft 
het werk hierdoor enige tijd stilgelegen. 

Het 'Gat in de Markt' wordt binnenkort bebouwd. 
Vanwege de tumultueuze voorgeschiedenis zal extra 
zorgvuldig met inspraak worden omgegaan. 

De gemeente krijgt bijna 145.000 gulden terug van de 
Afvalverwerking Rijnmond. De AVR heeft het afge
lopen jaar zoveel afval verwerkt dat het bedrijf maar 
liefst 7 miljoen gulden terug kan geven aan de 
gemeenten. Vlaardingen leverde in 1988 ruim 28.000 
ton afval af bij de AVR, dat is 350 ton minder dan het 
jaar ervoor. 

Promotie Vlaardingen. Onder het motto 'Reis door de 
tijd in Vlaardingen' worden het Visserijmuseum, het 
Streekmuseum Jan Anderson, het muziekcentrum 
Ton Stolk en de Archeoruimte belicht. De pagina over 
Vlaardingen wordt aangeboden aan een groot aantal 
kranten in Nederland. 
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liOi^^i li^ii) 

15 miljoenste bezoeker Kolpabad. 23 juni 

23 Het Kolpabad verwelkomt de 15 miljoenste 
bezoeker. 

23-24 De nieuwe centrale bibliotheek aan de Waal
straat officieel geopend door J. Riezenkamp van het 
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 
Ter gelegenheid daarvan Open Dag met tal van 
aktiviteiten. 

24 Op initiatief van de Vrije Academie 'Zomer-
museum' in Cultureel Centrum Hollandia. Getoond 
worden verschillende technieken van Peter Dumas, 
Kees Lesuis, Jan van Reeven, Marijoke, Erik van 

Straten, Elly Dijkshoorn, Hans Rikken en Wilma 
Kuil. Tot 31 augustus. 

27 Vlaardingen krijgt vooruitlopend op het landelijk 
plan Ouderenbeleid 1990 - 1992 30 verpleegbedden 
erbij. Men hoopt in 1990 met een nieuwe stichting 
waarin de ASHVB en de Protestant Christelijke Stich
ting Huisvesting Bejaarden zijn ondergebracht, een 
nieuw verzorgings- en verpleegtehuis te kunnen 
bouwen op het parkeerterrein bij het stadhuis. 

28 Minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat 
kiest definitief voor het oostelijk trace voor de 
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Afscheid ThJ. Poelsira. 30juni 

Blankenburgturmel. Milieuorganisaties zijn teleurge
steld. Zij hebben voorkeur voor het westelijk tracé dat 
de recreatiegebieden Lickebaert in Midden-Delfland 
niet aantast. 

De W D is van plan twee PvdA'ers voor te dragen 
voor de vacante twee wethouderszetels. Duidelijker 
dan het CDA geven zij daarmee te kennen de huidige 
coalitie in stand te willen houden. 

30 In het Stadsarchief neemt Th.J. Poelstra om 
gezondheidsredenen afscheid als gemeentearchivaris. 

juli 

1 De Vrijwilligers Vakaturebank wordt steeds 
populairder. In 1987 werden 58 mensen aan een 
onbetaald baantje geholpen tegen 10 in 1986. Op dit 
moment staan er meer dan 200 baantjes voor 
vrijwilligers in de Vakaturebank. 

5 Fietsenkijkdag bij de politie. Slechts 5 van de 250 
mensen die in bezit waren van een aangifte vinden hun 
vervoermiddel terug. 

Het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurs
kunde OTB krijgt opdracht van het Gemeentelijk 
Woningbedrijf en de woningbouwverenigingen Patri
moniums Woningen en Samenwerking '77 tot 
migratieonderzoek. Het onderzoek moet gegevens 
opleveren om de leegloop een halt toe te roepen. 
Jaarlijks verliest Vlaardingen ca. 500 inwoners. 

De wijkcentra De Haven en West krijgen een nieuw 
onderkomen aan de Billitonlaan. 

6 Broeder Frans Veringmeier, de man die zich 
inzet voor de oorspronkelijke bevolking in Namibië is 
op bezoek in Vlaardingen. Door financiële steun uit 
Vlaardingen e.o. heeft hij aldaar 41 huizen kunnen 
bouwen. Door de aktie van Frans Kuil is dit jaar al 
30.000 gulden overgemaakt. 

De Assam 2, het schip van het zeekadettenkorps, is 
weer terug op zijn vaste stek aan de Westhavenplaats. 
Het schip heeft negen maanden bij Vlaardingen Oost 
Bedrijven in dok gelegen voor de bouw van een 
nieuwe brug. 

10 Het Instituut Burgerraadslieden is verhuisd naar 
het voormalig Nestle pand aan de Oosthavenkade 39. 
In 1988 nam het aantal contacten toe met 316. Het 
aantal arbeidszaken is toegenomen tot 419, hetgeen 
een toename betekent van 36%. In totaal hebben 
1.311 personen een beroep gedaan op de Burgerraads
lieden. Uit het jaarverslag 1988. 

10-11 De politie verhuist van het noodonderkomen 
aan de Westlandseweg naar het nieuwe politieburo aan 
de Delftseveerweg. 

10 De gemeente is met het Bureau Beheer Land
bouwgronden in onderhandeling over de verkoop van 
112 hectare grond in de Broekpolder. De verkoop van 
de grond ten zuiden van het golfterrein zou een aan
zienlijke financiële verlichting betekenen voor de met 
enorme tekorten worstelende gemeente. 

11 Bewoners van de 410 noodwoningen in de 
Babberspolder protesteren tegen de opgelegde huur
verhoging van 7% en het feit dat hun huizen bij de 
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berekening van de Onroerend Goedbelasting zijn 
getaxeerd op 50.000 gulden. Zij vinden 7% te hoog 
voor huizen die door de gemeente feitelijk onbewoon
baar verklaard zijn. 

De restauratie op het NS-station Vlaardingen Cen
trum gesloten. De jaaromzet bedroeg schamele 17.000 
gulden. 

13 In de nieuwe gemeentebibliotheek is voor slecht
zienden een zogenaamde minireader geplaatst. Met 
behulp van een camera en monitor kunnen boekteksten 
3 tot 35 maal worden vergroot. 

14 Marianne Zoutenbier vertrekt naar Dresden 
(DDR) voor deelname aan het Wereldkampioenschap 
Typen. Haar persoonlijk record is 660 aanslagen per 
minuut op haar eigen machine. 

De Foppenpolder mag niet onder water gezet worden 
voordat de bodem is onderzocht op zijn archeologische 
waarde. Onder leiding van het Instituut voor Prehis
torie te Leiden en het Instituut voor Pre- en Protohis-
torie te Amsterdam graven studenten de komende 
jaren naar overblijfselen uit de Ijzertijd, de Romeinse 
tijd en de Middeleeuwen. 

Graven in de Foppenpolder 14 juli 

Dioxine, mogelijk afkomstig van de AfVal Verwerking 
Rijnmond, vergiftigt melk en vee in de Zuidbuurt en 
Maasland. Boerderijen in het besmette gebied mogen 
geen zuivelproducten meer van deze melk maken of 
verkopen. Het vee zal worden gemerkt en het vlees t.z.t 
zonodig vernietigd worden. Veehouder Van der Kooij 
lichtte een jaar geleden het Centrum voor Landbouw 
en Milieu in over mogelijk gif in de melk. 

16 Overleden (te Knokke-Heist) op 77-jarige leeftijd 
Jacob Figee, voormalig scheepsbouwer te Vlaar
dingen. 

17 De Historische Vereniging Vlaardingen hoopt 
nog steeds dat het sloopbesluit voor het Weeshuis 
ongedaan wordt gemaakt. De nieuwe commissie Stad 
en Monument (voorheen commissie Restauratie
penning) presenteert een nieuw stedebouwkundig plan, 
waarin een belangrijke plaats is weggelegd voor het 
negentiende-eeuwse monument. 

Het echtpaar G. Vader - C. Harteveld 65 jaar 
getrouwd. 

18 De archeologische werkgroep Helinium heeft 
goede reden om aan te nemen dat opgravingen op de 
plek van de voormalige fonotheek waardevolle vond
sten kunnen opleveren. In de vroege middeleeuwen 
wordt al melding gemaakt van een kerk op ongeveer die 
plek. 

19 Provincie en rijk gaan onderzoeken of ook de 
grond van de weidegebieden in het Lickebaertgebied 
verontreinigd is met dioxine. 

De Historische Vereniging Vlaardingen is fel tegen de 
plaatsing van een oude vuurtorenkop in de Oude 
Haven. Volgens de vereniging betekent de plaatsing 
aantasting van het historische profiel van de haven. 

21 Jan Anderson, eigenaar van het gelijknamige 
streekmuseum, wil dat de gemeente in de Babbers-
polder tenminste een straat van het complex 410 
noodwoningen laat staan. Anderson kent het complex, 
dat in 1941 voor door bombardementen dakloos 
geworden Rotterdammers werd gebouwd, een grote 
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historische waarde toe. 
In De Deel start wethouder H.H. van der Linden de 
verkoopactie van 200 compostvaten. Een compostvat 
van 225 gulden wordt verkocht met een korting van 
150 gulden. Op dit moment hebben ruim 500 
Vlaardingers zich aangemeld voor een vat. 

25 T. Maat prolongeert in Beverwijk zijn Neder
landse titel voor veteranen bij het speerwerpen met een 
worp van 53,38 meter. B. van Heemstede Obel wordt 
kampioen op de 200 meter in de klasse 50-59 jaar. 

26 De bewoners van 13 recreatiehuisjes in Vliet-
landen blijven zich verzetten tegen de aangekondigde 
afbraak van hun onderkomen. Volgens de bewoners 
heeft het recreatieschap Midden-Delfland laten weten 
dat de huisjes in 1992 moeten worden gesloopt. 

28 Gras, planten, struiken en bomen hebben ernstig 
te lijden van de uitdroging van de grond. In bijzonder de 
jonge aanplant, maar ook oudere bomen vertonen 
tekenen van gebrek aan water. Het is hoog tijd dat het 
aanhoudende mooie weer wordt onderbroken door een 
flinke regenbui. 

31 Het voortbestaan van de Eendenkooi langs 
rijksweg 20 staat op het spel. Het Bureau Beheer 
Landbouwgronden heeft onverwachts de bruikleen
overeenkomst per 1 november opgezegd. 

Het postkantoor van de Westhavenkade verhuisd naar 
de Waalstraat 67. 

augustus 

1 In reactie op de dioxine-affaire vragen B en W in 
een brief minister Nijpels van Milieuzaken het gebruik 
van plastics terug te dringen. Door het vervangen door 
milieuvriendelijke materialen kan de uitstoot van 
dioxine uit de vuilverbrandingsovens aanmerkelijk 
worden teruggedrongen. 

7-12 In de Grote Kerk organiseert de werkgroep 
Wandelconcerten een Orgelweek op het Van 

Onzeker voortbestaan eendenkooi. 31 juli 

Peteghemorgel. Het openingsconcert wordt verzorgd 
door Kamiel D'Hooghe. Verder concerten door J. 
Raas, J. Boyer en A. Zoutendijk. Lezing van prof. dr. 
Casper Honders over 'Bach en het Kerklied'. 

9 Kraamverzorgster Riet Tuitel neemt na 32 jaar 
afscheid van de Vlaardingse Kruisvereniging. 

Opgericht op initiatief van de federatie Vlaardingse 
zangverenigingen het kinderkoor 'Jong Vlaardingen', 
dirigente Arlene Drenkelford. 

10 De Stadsgehoorzaal wordt langzamerhand 
streektheater. Inwoners van o.a. Schiedam, Maassluis, 
Maasland, Oostvoome en Delft reserveren plaatsen 
voor het komende seizoen. 
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IJssalon Winzo viert deze maand het 75-jarig bestaan. 
Kees van der Windt verkocht in 1914 zijn eerste ijsjes 
in de Pieter Karel Drossaartstraat. 

13-26 Op initiatief van het Instituut voor Natuurbe
schermingseducatie namen 29 jongeren uit 8 landen 
deel aan een werkkamp in de Vlietlanden. 

15 De houtdraaierijen De Eenhoom en Verhart & 
Koene in de Landstraat krijgen opdracht van dam-
fenomeen Ton Sijbrands tot het vervaardigen van een 
damspel voor zijn match tegen Anatoly Gantwarg van 
11 tot 19 september in de schouwburg van Deventer. 
Het is voor het eerst in de damgeschiedenis dat een 
speler voor een match een bord en stenen laat 
maken. 

17 Een pony-achttal van de Flardingha Ruiters 
behaalt tijdens een concours hippique in Lisse de eerste 
prijs met 122 punten. 

22 Het cafe/restaurant Het Scheele Hoekje op de 
Markt, eigenaar Kees Maree, viert zijn 10-jarig 
bestaan. 

Om een deel van de Aalkeet-Buitenpolder van 
voldoende schoon water te voorzien wordt een 
natuurlijk waterzuiveringssysteem aangelegd. De Ver
eniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft het 
zogenaamde helofytenfilter ingevoerd. Helofyten zijn 
planten die het teveel aan voedingsstoffen opvangen. 

23 Feestelijke opening van het nieuwe onderkomen 
van de Prof. Kohnstammschool aan de Meeuwen-
straat 2. 

24 Het project van de stichting Beroepseducatie 
Nieuwe Waterweg om langdurig werklozen aan een 
baan te helpen in de elektrotechniek begint vruchten af 
te werpen. Inmiddels zijn de eerste vijf deelnemers 
afgestudeerd. Zij gaan binnenkort op contractbasis bij 
een werkgever aan de slag. 

Inwoners van Vlaardingen betalen jaarlijks meer dan 
700 gulden aan allerlei gemeentelijke belastingen. 

Naast Rotterdam behoort Vlaardingen daarmee tot de 
duurste gemeenten van Nederland. Dit blijkt uit een 
onderzoek van de Consumentenbond naar gemeente
tarieven. De verschillen in de Rijnmondregio: 
Rotterdam 711, Schiedam 634, Vlaardingen 730, 
Maassluis 522 en Dordrecht 629 gulden. 

29 Vijf volkstuincomplexen in het Rijnmondgebied 
waarvan werd aangenomen dat de bodem veront
reinigd zou zijn blijken schoon. Onder de vijf 'schone' 
complexen zijn o.a. de Broekpolder, Holy-noord en de 
Indische Buurt. 

75 jaar Winzo-ijs 10 augustus 

53 



Eerste paal geslagen voor de bouw van dertig 
huurwoningen aan de 2e Van Leyden Gaelstraat. 

30 De V W gaat verhuizen van de hal van het 
stadhuis naar een leegstaande ruimte in het oude 
stadhuis aan de Markt. 

In Triangel discussieavond in het kader van de Tweede 
Kamer verkiezingen onder leiding van burgemeester 
Van Lier. De heren Frinking (CDA), De Visser 
(PvdA), Blaauw (WD) en Langenbergen (D'66) 
spreken over de verkiezingsprogramma's van hun 
partijen. 

september 

1 Gestart de renovatie van 512 Dura-Coignet-
woningen in de Westwijk. 

2 Het Holybad stelt een nudisten-zwemuur in. De 
proef loopt tot eind december en krijgt bij voldoende 
belangstelling een blijvend karakter. 

17e Haring- en Bierfeest geopend door burgemeester 
Van Lier en tekstschrijver Chiem van Houweninge. 
Na een zonnig begin staat de rest van de dag onder 
invloed van regen. Minder belangstelling dan voor
gaande jaren, maar toch een gezellig feest. 

3 Rolstoel-aÜeet Huib Nelisse voegt zich met een 
marathonoverwinning in een tijd van 1 uur 51 minuten 
35 seconden in het Enschedese Dieckman-stadion bij 
de wereldtop. 

6 Windmill Holland BV is gestart met de bouw van 
een moderne verwerkingsinstallatie door fosforzuur. 
De nieuwe fabriek is in staat fosfaat en cadmium uit 
gips vrij te maken. De Windmill loost het cadmium en 
fosfaat al vele jaren op de Nieuwe Waterweg. Door het 
gebruik van andere fosfaatertsen is de fabriek er al in 
geslaag om 70% van de cadmiumlozing te ver
minderen. 

De voerbalvereniging RKWIK viert het 55-jarig 
bestaan. 

Tweede Kamer verkiezingen 1989. Opkomst 77,9%. 
Hiervan is Vlaardingen voor het CDA 27,7%; PvdA 
36,2%; W D 12,9%; D'66 9,2%; SGP 2,5%; Groen 
Links 4,1 %; GPV 1 %; RPF 1,2%; SP 3,3%; Janmaat 
1,2%; de overige partijen 0,7%. 

8 CDA raadslid L. de Snaijer benoemd tot voor
zitter van de commissie die de illegale stort van zwaar 
verontreinigde grond in de Broekpolder moet onder
zoeken. 

12 De werkgroep Het Buizengat, waarin ver
tegenwoordigd de Watersportvereniging Vlaardingen, 
de werkgroep Varend Monument, de winkeliers
vereniging Onder de Molen, de stichting De Haven 
Rond, overhandigt haar plannen aan het college. De 
architecten Ch. Verhoeff, W. Houdijk en W.J. Droog 
zien het buizengat in de toekomst als museumhaven 
met een openbaar toegankelijke steiger aan de 
noordzijde zodat een wandeling rond het Buizengat 
mogelijk is. In de plannen is ook een kleine onder-
houdswerf opgenomen. 

14 Het inleveren van wapens i.v.m. de inwerking
treding per 1 september van de nieuwe Wet Wapens en 
Munitie is een succes. In totaal werden 11 vuur
wapens, 150 stuks scherpe munitie, 50 knalpatronen, 3 
windbuksen, 4 luchtdrukpistolen en katapulten, 
wapenstokken, ploeterdoders, vlinder-, knip-, werp-, 
dolkmessen, werpsterren, wurgstokjes, sabels en een 
boksbeugel ingeleverd. In totaal is een bedrag van 
3.200 gulden uitbetaald aan personen die thans ver
boden wapens ingeleverd hebben. 

15 Stadsgehoorzaaldirecteur M. Putman pleit niet 
langer voor de bouw van een nieuwe Stadsgehoorzaal. 
Hij is nu voorstander van restauratie van de Stads
gehoorzaal/Harmonie om de diversiteit te kunnen 
handhaven. 

16. De commissie voor financiën en bedrijven gaat 
akkoord met de uitbreiding van het CAI-pakket van 17 
naar 20 tv-programma's. TV 10 en Veronique zullen 
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op de kabel worden toegelaten, ook Duitsland 2 komt 
terug. De toevoegingen zullen geen gevolgen hebben 
voor de tarieven. 

19 De Liesveld-tunnels krijgen een face-lift. De met 
graffiti besmeurde muren worden schoongemaakt en 
beschermd met anti-vandalismeverf. De tunnels 
moeten nog tot uiterlijk 1992 dienst doen. 

20 De gemeente is verontrust over het plan van de 
provincie om zuiveringsslib in het vervolg te laten ver
branden bij de Afval Verwerking Rijnmond. B en W 
zijn bang dat het verbranden nadelige gevolgen heeft 

voor het milieu. Om hun bezwaar kracht bij te zetten 
verwijzen zij naar de dioxine-affaire. 

23 Het Gewestelijk Senioren Orkest viert zijn eerste 
lustrum met een concert in dienstencentrum West. 

Overleden op 73-jarige leeftijd Comelis van Marion, 
oud-hoofd van de Van Maerlantschool. 

25 Presentatie gemeente begroting 1990. Nadat het 
in mei gelukt is een gat van 2,5 miljoen gulden te 
dekken heeft een meevaller van 1,4 miljoen gulden uit 
het gemeentefonds voor de oplossing van de pro-

Raadscommissie ven'uilde grond 8 september 
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Repelilie Kunlje Boord. 26 septembci 

blemen gezorgd. Het resterende tekort is aangevuld uit 
de bezuinigingsvoorstellen van de z.g. 10%-operatie. 

26 De jaarlijkse Vlaardingen Promotieprijs van het 
Haring- en Bierfeest uitgereikt aan de stichting Lokale 
Omroep Vlaardingen. De traditionele gift aan een 
Goed Doel gaat naar het nieuwe jongerencentrum aan 
de Brusselweg. 

De revue Kantje Boord is begonnen met de eerste 
repetities. Na een aantal audities zijn 140 mede
werkers aangetrokken. In totaal denkt producent W. 
van Ginniken 300 mensen nodig te hebben. 

27 De nieuwe bibliotheek krijgt als eerste Vlaar-
dingse gebouw het internationaal toegankelijkheids-
symbool ITS. Het symbool wordt toegekend door de 
Stichting Nederlandse Gehandicaptenraad. 

28 Offiiciële opening van het nieuwe politiebureau 
aan de Delftseveerweg door de minister van Binnen
landse Zaken Van Dijk. 

Een 73-jarige Vlaardinger aangehouden wegens rijden 
zonder rijbewijs. De man verklaart al 23 jaar zonder 
rijbewijs te rijden. 

oktober 

5-12 De P.J. van der Schaarschool aan de Wilhel
minastraat 19 viert haar 85-jarig bestaan met tal 
van activiteiten. 

6 Om het Kolpabad weer te laten voldoen aan de 
eisen van de wet Hygiëne en Veiligheid Zwembaden is 
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bijna 26 miljoen gulden nodig. De afdeling Sport en 
Recreatie stelt voor een stuurgroep in het leven te 
roepen voor voorbereidend rekenwerk voor nieuw
bouwplannen. De bouw van een nieuw zwembad kan 
verhoudingsgewijs wel eens de goedkoopste oplos
sing zijn. 

7 De kano- en watersportverenigingen sluiten het 
seizoen af met de actie Bezem door de Mast. Zij pro
beren met deze actie de vaart en de vlieten van vuil en 
afval te ontdoen. 

De drum- en buglekorpsen Avalance en Jong 
Avalance vieren het 60-jarig bestaan van hun ver
eniging die in 1929 werd opgericht onder de naam 
De Pijpers. 

9 De dierenbescherming heeft 10 zwerfkatten na 
sterilisatie en castratie weer teruggeplaatst in de 
Holywijk. Er zullen nog 30 katten uit de buurt 
volgen. 

10 Gemeentewerken vindt dat het tijd wordt het 
Burgemeester De Bordesplein af te sluiten. Sinds de 
afsluiting van de Anthony Knottenbeltsingel komt er 
steeds meer sluipverkeer door de Rozenlaan. 

Marianne Zoutenbier wordt in het Duitse Langen beste 
buitenlandse tijdens de Type-kampioenschappen. 

11 De oud-Vlaardinger drs. J. van Heijst benoemd 
tot directeur van de bibliotheek van de Verenigde 
Naties in New York. Van Heijst was directeur van de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 

13 Onder het motto "Samen aan de slag" starten de 
sociale diensten van Schiedam, Vlaardingen en Maas
sluis en het regionaal arbeidsbureau een voorlichtings
campagne met als doel langdurig werklozen weer aan 
het werk te krijgen. 

15 In de Vredeskerk intrede en bevestiging van ds. P. 
van den Heuvel tot predikant van de wijkgemeente 
Holy-Noord. 

16 Met 14 kadetten van het Zeekadettenkorps 

Vlaardingen arriveert de mijnenjager Hr. Ms. 
Vlaardingen van de Koninklijke Marine na een tocht 
overzee vanuit Den Helder in Vlaardingen. 

Het echtpaar W. van Veen 
getrouwd. 

S.J. Kramer 65jaar 

17 Bij een zware explosie bij Paktank zijn 3 mensen 
omgekomen. In de Vlaardingse wijken Vettenoordse-
polder. Oost- en Westwijk worden bewoners verzocht 
ramen en deuren te sluiten en binnen te blijven, wegens 
giftige gassen. 

De Amateur Fotografen Vereniging viert haar 40-jarig 
bestaan met een tentoonstelling in de bibliotheek aan 
de Waalstraat. 

18 Ex-staatssecretaris J.C. Kraayeveld - Wouters 
opent het project Tijdelijk Wonen EIckeriijc. Door het 
noodopvangcentrum NOC zijn hier vier huizen 
ingericht voor mensen die tijdelijk dakloos zijn. 

Politiebureau voltooid 28 september 
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19 De Prinses Julianabrug moet als verbinding voor 
voetgangers en fietsers nog tot 1991 dienst doen. Of de 
brug het zolang volhoudt is twijfelachtig. In 1991 komt 
er naast de nieuwe brug voor snelverkeer een nieuwe 
brug ter hoogte van de Parallelweg. 

De ministerraad besluit de schadevergoeding voor 
gedupeerde boeren in het Lickebaertgebied tot juli 
1990 voort te zetten. De vergoeding is compensatie 
voor de schade die de boeren ondervinden van de 
dioxine-affaire. De regeling zou oorspronkelijk 1 
november a.s. aflopen. 

24 B en W brengen een wijkbezoek aan Holy-
Noord. Aansluitend opening van het jongerencentrum 
aan de Brusselweg. 

25 Wijkverpleegkundige C A .M.M. van Tienen 
gaat na ruim dertig jaar met pensioen. 

27 Ondertekening van de bouwopdracht van de 
stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg door minis
ter Smit-Kroes en het consortium Bouwcombinatie 
Maeslant Kering. De stormstuw wordt in 1996 in 
gebruik gesteld. 

28 In de Bethelkerk is het gerestaureerde Ver-
schueren-orgel uit het voormalige klooster aan de 
Warande in Schiedam in gebruik genomen. 

30 Presentatie van het rapport 'Illegale stort veront
reinigde grond in de Broekpolder' door de commissie 
De Snaijer. Aanbevelingen: instelling van een aparte 
raadscommissie voor milieu; de wethouder van 
stadsontwikkeling mag milieu niet meer in zijn 
portefeuille hebben. 

31 Jaarlijkse huldiging van Vlaardingse sport-
kampioenen. De atlete Gabrie Heijster door de 
gezamenlijke pers gekozen als de meest belovende 
sporter van het afgelopen seizoen. Uit handen van 
wethouder J. Madem ontvangt zij de aanmoedigings-
sportprijs van Vlaardingen. 

november 

1 CDA-wethouder H.H. van der Linden biedt zijn 
ontslag aan. Aanleiding om op te stappen is de 
weigering van het CDA om de herverkiezing van 
PvdA-wethouder B. Goudriaan tot wethouder van 
milieu te steunen. Van der Linden steunde als enige 
de herverkiezing. 

De kunstmestfabriek Windmill gaat verder onder de 
naam Hydro Agri Rotterdam BV. De naamsver
andering hangt samen met de overname van het bedrijf 
door het Noorse concern Norsk Hydro. 

2 De saneringskosten van het terrein van de voor
malige gasfabriek kunnen wel eens veel hoger uitvallen 
dan de geraamde 5 miljoen gulden. In de bodem zijn 
hoge concentraties giftige stoffen aangetroffen. Vast 
staat dat de afgegraven gifgrond t.z.t. naar de 
Broekpolder wordt gebracht in afwachting van de 
reiniging bij een afval verwerkend bedrijf. 

5 Bassie en Adriaan stoppen onverwacht met hun 
activiteiten in het naar hen genoemde circus. Een serie 
voorstellingen in Maastricht wordt afgezegd. 

6 Bij het Recreatieschap Midden-Delfland in de 
Zuidbuurt overhandiging van het eerste exemplaar van 
het boek 'Boerderijen in Zuid-Holland' met aquarellen 
van Jan Verheul Dzn, aan de commissaris van de Ko
ningin, mr. S. Patijn. 

In de Westwijk en Holy-Zuid gaat de gemeente 
binnenkort experimenteren met buurtbeheer. Er 
komen wijkteams die bewoners service gaan verlenen 
bij klachten over de woning en woonomgeving. Als het 
experiment slaagt zal buurtbeheer ook in de rest van de 
stad geïntroduceerd worden. 

8 Het beheer van de Eendenkooi Aalkeet-Buiten 
wordt overgenomen door de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten. 

10 De gemeenteraad besluit de vacature van ex-
wethouder Van der Linden niet op te vullen. De raad 
belooft de resterende maanden alle problemen zakelijk 
te benaderen en een licht tempoverlies bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van beleidsplannen te 
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accepteren. De zittende drie wethouders verdelen 
onderling de vrijgekomen protefeuilles. 

Het voornemen van Rijkswaterstaat om de op- en 
afritten van rijksweg 20 bij de Holysingel i.v.m. de 
bouw van de tweede Beneluxtunnel af te sluiten roept 
grote weerstand op. In ruil voor de afsluiting zou 
Vlaardingen een aansluiting krijgen bij de Europa-
boulevard. De gemeente gaat niet akkoord omdat de 
Holywijk met 30.000 inwoners niet zonder ver
bindingen met de rijksweg kan. Van vitaal belang is ook 
een goede bereikbaarheid van het Holy-Ziekenhuis. 

Een nog onbekende akte uit het Stadsarchief uit 1583 
waarin de verkoop van een pand aan de Markt be

schreven wordt, levert belangrijke informatie op over 
de plaats van het Willibrordushuisje (het huis waarin 
de missionaris Willibrordus zou hebben gewoond). Uit 
de akte en uit het zogenaamde hoefslagregister van 
Delfland kan worden opgemaakt dat het pand van 
Omroep Vlaardingen gedeeltelijk rust op de funda
menten van dit historische huisje. 

12 Overleden te V^esterschouwen op 75-jarige 
leeftijd de Vlaardingse huisarts H. Hasper. 

13 Uit het jaarverslag van het Holy-Ziekenhuis. In 
1988 heeft het ziekenhuis ruim 1 miljoen gulden veriies 
geleden tegen 325.000 gulden in 1987. Het aantal 
opnames daalde van 9.296 naar 9.195; ook het aantal 
bezoeken aan de polikliniek nam af: 127.535 tegen 
128.228 in 1987. Opmerkelijk is de stijging van het 
aantal verlossingen: in 1988 werden 648 baby's 
geboren tegen 572 in 1987. 

14 De contactraad Emancipatiezaken vindt dat de 
vestigingscommissie huisartsen ervoor moet zorgen 
dat zich in Vlaardingen meer vrouwelijke huisartsen 
vestigen. Slechts 2 van de 32 praktijken worden bezet 
door een vrouw. Ook moet er gestreefd worden naar 
een toename van het aantal vrouwelijke tandartsen 
en fysiotherapeuten. 

In de gemeenteraad zullen na de verkiezingen veel 
nieuwe gezichten verschijnen. Hun vertrek maken 
bekend: A. Ranshuijsen-Hoogenboom, IJsbrand van 
der Velden, Gerard Boender, Mari van Opijnen, Bep 
Nachtegaal-van der Spuij en Jan Madem. 

In het stadsarchief uitreiking van het eerste exemplaar 
van het boek 'Vlaardingen verzameld,...verzamelt', 
van M.P. Zuijdgeest en J.A.C. Mathijssen aan 
burgemeester Van Lier. Het boek verschijnt ter 
gelegenheid van het 65-jarig bestaan van Boekhuis 
Den Draak. 

Eerste paal geslagen voor een negenklassige openbare 
basisschool en 35 woningwetwoningen voor ouderen 
aan de Vondelstraat/hoek Pruissingel. 

15 Geopend de Deltabrug over de buitenhaven. Het 
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35 jaar architectenbureau Geluk en Treurniet. 17 november 

ontbrekende stuk van de zuidelijke randweg tussen de 
Deltabrug en station Vlaardingen-Oost is pas in 1992 
gereed. Voor die tijd moet ook nog de spoorlijn 
Rotterdam-Hoek van Holland in noordelijke richting 
worden opgeschoven. 

16 Bewoners van de Westwijk moeten zeker nog 8 
jaar wachten voordat zij verlost zijn van de ondraag
lijke herrie van rijksweg 20. Het ministerie van VROM 
heeft niet eerder dan in 1997 geld om geluidsschermen 
te laten plaatsen. 

17 Het architectenbureau Geluk en Treurniet viert 
zijn 35-jarig bestaan, onder meer door de uitgave van 
een boekwerk en door het uitgeven van een toekomst
visie op Vlaardingen getiteld 'Vlaardingen 2000?'. 

18 Intocht van Sinterklaas. Meer kinderen dan ooit 
verwelkomen de Goedheiligman. 

In de balletstudio aan de Hugo de Grootstraat 11 viert 
Rita Vogel-Verdijsseldonk haar 35-jarig ballet 
jubileum. 

21 Overleden te Schiedam op 81-jarige leeftijd de 
kinderarts A.C.J. Schaars. 

22 De gemeente wil binnenkort beginnen met het 
bebossen van het laatste voor recreatie bestemde deel 
van de Broekpolder. Als de operatie voltooid is zal 
ruim 200 ha. beplant zijn. 

23 De gemeente besluit de zogenaamde 'lange lus' 
en daarmee de afsluiting van het Burg. De Bordesplein 
te realiseren. De werkgroep Vlaardingen Ambacht 
Centrumgebied, ontwerper van alternatieve plannen, is 
onthutst. Jan Anderson van Cency-drogisterijen en het 
automobielbedrijf Van der Kooij dreigen met gerech
telijke stappen. 

24 Opgeleverd de nieuwe kerk van de Heilige 
Geestparochie aan de Meidoomstraat. Ontwerp van 
de Vlaardingse architect G. Vermeer. 

Presentatie van de eerste Gildegids, door Gilde 
Nieuwe Waterweg Noord met meer dan 50 aan
biedingen van 50-plussers die hun kennis willen door
geven aan anderen. 

25 De volkstuinders op het Moerman-terrein blijven 
ongerust, ondanks de gemeentegarantie dat in ieder 
geval tot 1 januari 1991 de tuinen in handen blijven van 
de huidige huurders. Daarna heeft de gemeente 5 
alternatieve lokaties aangereikt; de Holiërhoekse 

Kinderarts A.CJ. Schaars overleden 21 november 
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Nieuwe kerk Heilige Geestparochie 24 november 

Polder; het hoofdveld van de voetbalvereniging De 
Hollandiaan in het Nieuwlandpark; het voetbalveld 
aan de Van Viandenstraat; de Van Boendaleweg in de 
Zuidbuurt; het niet opgespoten deel van de Broek
polder. Bij verhuizing willen de tuinders de garantie dat 
zij 25 jaar kunnen blijven op het toekomstige terrein. 

28 Tijdens de afgelopen najaarstrek hebben natuur
liefhebbers weer veel bijzondere vogelsoorten boven 
Vlaardingen waargenomen. 
Gezien werden o.a. lepelaars, ooievaars, wespendief, 
buizerd, boomvalk, visarend, velduilen en klapeksters. 

december 

2 De bewoners van de panden 71-91 aan de Van 
Riebeeckstraat zijn bereid om met de gemeente te 
praten over de verkoop van hun woningen aan de 
gemeente. De gemeente wil de huizen slopen i.v.m. 
nieuwbouwplannen. 

3 M.C. Edelman, oud-directrice van de Gemeente 
Bibliotheek op 74-jarige leeftijd overieden. 

4 Wethouder B. Goudriaan is niet meer ver
kiesbaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezing. 
Dat blijkt uit een gezamenlijk persbericht van bestuur 
en fractie van de PvdA. Na zestien jaar ononderbroken 

raadswerk is het tijd om ruimte te maken voor jongeren 
laat de wethouder weten. 

6 Bij graafwerkzaamheden op de hoek Zomer
straat/Brede Steeg leggen archeologen restanten van 
een antieke stenen dijk bloot. Het bestaan van de dijk 
was bekend, naar de precieze ligging kon tot dusver 
alleen worden gegokt. 

De Vereniging tegen Milieubederf in en om de Nieuwe 
Waterweg heeft alle bij de AVR aangesloten 
gemeenten de 'Zwarte Zak' toegekend, omdat de 
afgelopen 10 jaar niets is gedaan om te zorgen dat er 
milieuvriendelijke maatregelen worden genomen. 
Vlaardingen is goed voor 4% van de totale hoeveelheid 
huisvuil en komt met bijna 29 miljoen kilo op de vijfde 
plaats. Delft en Dordrecht liggen aan kop. 

7 Het college spreekt zich definitief uit tegen de 
aanleg van een afvalstort in het Lickebaertgebied. 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden 

Mevrouw M C Edelman overleden 3 december 
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middels een brief hiervan in kennis gesteld. Volgens B 
en W is er binnen de gemeenteraad geen meerderheid 
voor de afvalstort te vinden. 

10 Het echtpaar J. Zoutendijk - A.T. van der Zwan 
65 jaar getrouwd. 

11 Het lichtbaken Van Speijk aan het Oosterhoofd 
wordt geverfd. Schilders zijn bezig het baken te voor
zien van groen-witte banen (in de scheepvaart de kleur 
voor stuurboord). Aan de Westhavenkade staat 
eenzelfde soort baken in de kleuren rood-wit (rood is 
bakboord). Het Van Speijk-baken was egaal wit. 

13 De wielervereniging De Coureur krijgt toe
stemming voor de aanleg van een nieuw volwaardig 
parcours in het recreatiegebied Midden-Delfland. 
Voor de 120 leden tellende Coureur betekent het 
nieuwe parcours de redding van de club. 

14 Begonnen met de sloop van het complex 410 
semi-permanente woningen in de Babberspolder. 

In de Grote Kerk 750ste lunchconcert door Aad 
Zoutendijk. 

In de Harmonie receptie ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de stichting Exploitatie tehuizen voor 
geestelijk gehandicapten. (Herman Frantsenhuizen). 

16 Reunie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van het Rode Kruis afd. Vlaardingen. 

18 Boze bewoners van de Rozenlaan blokkeren de 
straat tussen het Burg. de Bordesplein en de Anthony 
Knottenbeltsingel. Zij protesteren hiermee tegen het 
gemeentebesluit om de zogenaamde 'lange lus' in 
werking te stellen. De bewoners vrezen onvoldoende 
afname van het verkeer. 

20 Recordaantal poststukken bij de PTT. Twee jaar 
geleden bezorgden de bestellers op één dag 191 .OCX) 
pakjes, brieven en kerstkaarten. Vandaag zijn 204.000 
poststukken bezorgd. 

21 De uitstoot van o.m. dioxine door de Afval Ver

werking Rijnmond bereikt het Lickebaertgebied niet. 
De stoffen slaan neer op de bodem van het industrie
gebied Het Scheur en in de Nieuwe Waterweg. Dat is 
de vooriopige reactie op de dagvaarding van de AVR 
door de Nederiandse staat. 

De provincie gaat een aanwijzingsprocedure volgen 
om alsnog een vuilstort aan te leggen in het Lickebaert
gebied. Het gemeentebestuur trok zijn medewerking 
onlangs in vanwege het vermoeden dat ook bedrijfs
afval zal worden gestort. 

Receptie bij de Christelijke Scholengemeenschap 
Groen van Prinsterer ter gelegenheid van het afscheid 
van rector L.F. Jansen. 

23 Vlaardingen krijgt van de provincie Zuid-
Holland 100.000 gulden voor de aanleg van een park 
aan de Maasboulevard en de eerste fase van een 
groene wandelroute van 't Hof naar het Hoofd. 

29 In tegenstelling tot de voorgaande jaren heeft de 
politie tot nu toe relatief weinig vuurwerk in beslag 
genomen. Er is evenmin sprake van een kerstbomen-
ooriog. Zij verwacht dan ook een rustige jaarwisseling 
tegemoet te gaan. 

31-1 De hooiberg van de kinderboerderij Holywood 
in vlammen opgegaan. 

Afscheid van een rector. 21 december 
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